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BATIK GAJAH OLING BANYUWANGI

Batik merupakan kain bergambar yang dibuat secara khusus dengan malam yang

menggambarkan motif - motif dan pola -pola tertentu dari suatu daerah. Di kota

Banyuwangi juga mempunyai sebuah motif batik yang sangat populer yaitu motif

batik Gajah Oling. “Batik Gajah Oling adalah motif batik yang paling tua. Motif batik

Gajah Oling tidak hanya mengedepankan estetika, namun juga menggambarkan

kekuatan yang tumbuh dalam jati diri masyarakat Banyuwangi.” (banyuwangibagus,

2014).

Karena motif batik Gajah Oling merupakan motif yang paling tua, banyak cerita

dan mitos yang berkembang di masyarakat mengenai kekuatan mistis yang

terkandung di dalam motif batik tersebut. Salah satunya jika saat bayi rewel atau

menangis dengan menggendong bayi dengan jarit/kain dengan motif Gajah Oling bisa

menenangkan bayi yang rewel, dan hingga saat ini banyak orang tua yang masih

meyakini bahwa motif Gajah Oling mengandung unsur - unsur mistis di dalamnya.

Sampai saat ini berbagai motif batik Banyuwangi terus di salurkan ke anak muda

agar terus lestari. Setiap tahunnya di Banyuwangi mengadakan sebuah festival yang

dikhususkan untuk memamerkan motif batik Banyuwangi, BBF atau Banyuwangi

Batik Festival.

Gambar 1. Banyuwangi Batik Festival 2019
(Sumber : Instagram.com/@satpolpp_kab.banyuwangi, 24 November 2019)
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Festival Batik Banyuwangi yang banyak dimeriahkan oleh para Desainer

Indonesia di setiap pagelaran acaranya. Seperti Priscilla Saputro yang pernah

merancang busana Miss Universe.

Banyak motif batik lain yang ada di Banyuwangi seperti Kangkus Setingkes, Alas

Kobong, Blarak Semplak, Sekar Jagad dan masih banyak lain dari keseluruhan 44

motif batik Banyuwangi yang tersimpan rapi di dalam Museum Budaya Banyuwangi.

Gambar 2. Motif Batik Gajah Oling
(Sumber : instagram.com/@batik_pandawa, 23 Juni 2020)

Banyak sentra batik yang terus dipertahankan seperti di daerah Kecamatan Cluring,

Kecamatan Kabat, dan Kecamatan Sempu.
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